
Ji aa* ulțumesc lui Dumnezeu câ mi-a 
lin ajutat să trăiesc a 74-a aniversare 

a zilei de 1 JDecembrie 1918, cînd 
Marea Adunare Națională de la Alba 
Iulia a hotărît unirea Transilvaniei În
tregi cu România, pe vecie. 1 Decembrie 
1918 este ziua cea mai sfîntâ și mă
reață din toată istoria poporului român, 
fiindcă atunci și acolo s-a înfăptuit cel 
mal frumos și măreț vis al neamului — 
Unirea tuturor românilor intr-o singură 
țară.

Am participat șl eu la Marea Adunare 
Națională de la Alba Iulia din 1 Decem
brie 1918, unde Împreună cu cei peste 
100000 de români adunați acolo am ra
tificat plebiscitar istorica Hotărlre de 
unire. Aveam 19 ani și eram elev pe 
ultima clasă la Liceul Român din "Blaj, 
dar fusesem luat in armata austro-un- 
gară, de unde numai revoluția izbuc
nită in octombrie 1918 m-a adus acasă.

Se știe că. la 1 Decembrie 1918, Ma
rea Adunare Națională de* la Alba lu- 
liaa hotărît unirea Transilvaniei întregi 
cu România, adică toate provinciile a- 
cesteia : Ardealul, Banatul, Grișana, Ma
ramureșul șl Sătmarul în toată întinde-

AMINTIRI DE LA MAREA UNIRE
rea lor teritorială străveche, deoarece 
toate acestea au avut delegați Ia Marea 
Adunare Națională. Eonferipța de pace 
de la Paris, prin Tratatul de la Trianon, 
încheiat cu Ungaria la 10 ianuarie 
1920, n-a ținut seama întrutotul de ho- 
tărirea de la Alba iulia șl a făcut două 
nedreptăți României la trasarea grani
ței apusene a el. Astfel, a tăiat Mara
mureșul în două. Iar Maramureșul de 
peste Tisa, care formează două treimi din 
acest istoric ținut, l-a atribuit noului stat 
Cehoslovacia, fără nici un temei istoric, 
etnic sau geografic și fără ca Cehia sau 
Slovacia să fi formulat vreodată pre
tenții asupra Maramureșului de peste 
Tisa, care ține pînă în Valea Beregăulul. 
In 1940, cînd Hitler a dezmembrat Ce
hoslovacia, micul teritoriu care despăr
țea Slovacia de România a fost aban
donat șl curînd ocupat de U.R.S.S., o- 
dată cu ocuparea Basarabiei și Buco
vinei de Nord în bâza pactului secret 
Ribbentrop — Molotov, dîndu-i-se denu

mirea de Rusia Subcarpatică. După pră
bușirea U.R.S.S.-ului acest teritoriu a 
ajuns în stăpînirea Ucrainei și astăzi, 
poartă denumirea de Ucraina Subcar
patică.

A doua nedreptate s-a făcut României 
tot prin tratatul de la Trianon care a 
dat Iugoslaviei o parte din sud-vestul 
Banatului, de-a lungul Tisei și ă Dunării, 
de asemenea fără nici un temei istoric, 
etnic sau geografic, cu toate că populația 
majoritară de români și șvabi au hotă
rit că se unesc cu România și în pofida 
faptului că în vara anului 1916 se în
cheiase o convenție cu puterile Aptantei 
prin care acestea recunoșteau dreptul 
României la întreaga Transilvanie, in
clusiv Banatul întreg.

Dacă pînă acum nu s-a putut discuta 
această problemă cu statul Iugoslavia, 
acum însă,- cînd acest stat s-a dezmem
brat prin autodeterminarea republicilor 
componente și cînd înșiși sîrbii merg pe 
acest principiu de drept internațional - -

este drept că într-un mod de Violență 
barbară — de ce n-ar avea dreptul și 
populația din Banatul iugoslav, numit 
Voivodina Mică, să-și hotărască soarta 
pe baza principiului de autodeterminare, 
făcut bineînțeles în mod pașnic și ci
vilizat,' fie chiar și sub un control in- 

’ terhaționăi. s
în încheiere trebuie spus că noul regim 

politic al României și opinia publică ro
mânească trebuie să înțeleagă că au da
toria sfîntâ față de neamul lor și să ac
ționare cu mai multă stăruință și dem
nitate pentru reîntregirea hotarelor nea
mului românesc — la răsărit, cu Re
publica Moldova, Basarabia, Nordul 
Bucovinei și Ținutul Herța, răpite mi
șelește și cu forța de Stalin. De aseme
nea, trebuie să facă tot posibilul pentru 
întregirea hotarului de apus al Româ
niei — cu Maramureșul de peste Tisa 
pînă la Valea Beregăului și cu sud - 
vesțul Banatului, pînă în apele Tisei 
și ale Dunării, ținuturi care aparțin din 
strămoși de vatra româneasctl a Tran
silvaniei. unită cu România

Dr, VICTOR I. ȘlIAGA, 
Deva’

**************************
Zi aspră în Deva, 

deși era ora 14. La 
chioșcul de pîine al 
unității de pe strada 
Gh. Barițiu, din ca
drul S.C. „Cetate" S.A. 
Deva —* lume multă, 
înfrigurată' de . aștep
tare, Se dă pîine per 
geamuri, pe uși, se ia 
cu plasa, se încarcă 
în mașini, numai la 

’ chioșc — pauză. O 
întrebăm pe o lucră

toare — șefa de schimb, 
ni s-a spus — de ce nu 
se dă piine Ia chioșc, 

unde atîta lume așteăptă

Au și ei 
cite-un 

purcel...
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PRIN LUMEA SATELOR

Viața gravitează 
în jurul proprietății

de ore în frig. „După 
ce se încarcă mașina 
aia cu pîine neagră. 
Este pentru oamenii 
noștri. Au și ei cîte-un 
purcel".

Raționament dezar
mant. Adică, mai în- 
tîi burdușim o ma
șină...' de tonaj cu 
pîine pentru porcii sa- 
lariaților fabricii pro
ducătoare, apoi servim 

și populația. Asemenea 
practici frecvente, de 
care conducătorii S.C. 
„Cetate" Deva nu sini 
străini, ba chiar le în
curajează (altfel nu 
s-ar perpetua), sînt â- 
nacronîce, de neăccep- 
tat. Cine le anihilează 
odată pentru totdea
una ? (D. G.)

•***»♦****»****************

Stropii gfei al unei ploi 
darnice tulburau liniștea 
satului In dimineața în care 
am ajuns la Rapolt. mița 
era pustie. Pe o asemenea 
vreme, oamenii n-au mai 
plecat spre cîmp să adune 
cocenii care au mai rămas 
netăiați. Părea că totul — 
case, drumuri —- a încre
menit sub biciul intempe
riilor. Pe ic! — pe colo cite 
o gospodină, la adăpostul 
p improvizate șl
al cizmelor de cauciuc, Ișl 
punea Ia adăpost recoltele 
de sfeclă și de napi.

S-a mai schimbat ceva 
în viața oamenilor. Da. 
Dispensarul medical s-a 
mutat într-Un spațiu nou 
(poate în mică parte șt 
datorită semnalelor noastre 
anterioare), s-a deschis un 
cabinet stomatologic par
ticular în clădirea coopera
ției de consum, apreciat de 
localnici, au mai venit a- 
jutoare din Franța (Ag- 
neaux) și mai cu seamă în

ESTERA SÎNA

DARURI DE

CRĂCIUN

Prefectura Hunedoa
ra' și Federalcoop Hu
nedoara (fost UJCC) 
invită președinții sin
dicatelor libere din ju
dețul nostru la O în- 
filnire, în ziua de vi
neri, 4 decembrie 1992, 
ora 16, la sediul din 
strada 1 Decembrie, nr. 
14. în scopul lansării 
de comenzi pentru pro
dusele care se vor dă
rui de Crăciun pentru 
familiile membrilor de 
sindicat.

S E RIA L*S E RIA L
TRAGEDIA UNUI COPIL DE DOI ANI

Mîncat de șobolani (V)

•*•••••*•*•*•*•••*•••*•••*•*•*■*•*•*•*•
(Continuare fa pag. a 2-a}

Personajul de tristă a- 
mintire de care aminteam 
în episodul trecut nu era 
altul decît Remus Groza, 
linul dintre prietenii de 
pahar ai luj Guia în noap
tea dispariției copilului. 
Deși atenția poliției nu era 
în mod deosebit îndreptată 
asupra lui, Groza nu era 
deloc lipsit de griji și zbu
cium. Avea o stare psihică 
zdruncinată. Coșmarurile 
îi făceau viața aproape 
imposibilă. La un moment 
dat, n-a mai putut rezista 
și s-a decis sâ se elibereze 
prin destăinuirea adevăru
lui.

După, șase luni de la 
dispariția lui Octavian 
deci, Groza se jkezintă la 
poliție și declară că știe 
unele împrejurări legate 
de dispariție > Făjă prea 
multe vorbe, îi conduce pe 
polițiști în apropierea ma
ternității, la un decantor 
al canalului de scurgere 
spre Jiu. Aici căutările 
n-au fost zadarnice. în sfîr- 
șit este găsit cadavrul co
pilului. Era în descompu

nere. Unele segmente erau 
distruse în întregime de 
șobolani. Practic, bietul 
Octavian a fost- mîncat de 
șobolani!

Recunoașterea s-a făcut 
după obiectele de vestimen
tație, iar examinările .șl 
expertizele medico-legale 
au concluzionat că decesul 
s-a produs prin asfixiere 
mecanică, prin blocarea 
căilor respiratorii superi
oare.

Ceea ca s-a întîmplat e 
xact în acel miez de noapte, 
face acum obiectul unui 
proces.

Cert este că, imediat du
pă găsirea cadavrului, 
Munteanu Rusalin nu a dat 
explicații plauzibile în pri
vința împrejurărilor în 
care a fost asfixiat copilul. 
A recunoscut însă că pe. 
Octavian 1.-a aruncat în 
Jiu. iar a doua zi a încer
cat să-l inducă în eroare 
pe Guia Niculiță, determi- 
nîndu-1 să caute în alte 
zone.

împreună cu Groza a mai 
făcut însă ceva- ce greuO zi de toamnă pe șoseaua Deva — Brad. Foto PAVEL I.AZA

• SALONUL NAȚIONAL DE 
ARTĂ PLASTICĂ. In cinstea Zi
lei de 1 Decembrie, la Alba lu- 
lia, s-a deschis „Salonul național 
de artă plastică"". La această 
prestigioasă manifestare participă 
și artiști, membri ai cercului de 
specialitate de la Clubul „Side- 
rurgistul" din Hunedoara. Sem
natarii celor 12 lucrări hunedo- 
rene, selecționate tn expoziție, 
sînt: Piehiu Dm Vifor, Doru 
Petrescu, Daniela Sarescu, Victor 
Varga, Sever Moldova, Constan
tin Găină. (M.B.f

* FĂRĂ CĂLDURĂ. In vreme 
ce temperatura minimă din tim

pul nopții coboară sub zero grade, 
caloriferele de la blocul 2 A2 din 
cartierul „Dacia"", Deva sînt 
înghețate. Dl. Gorga a sesizat 
conducerea R.A.G.C.L. Deva de o 
posibilă „defecțiune. Știți ce răs
puns a primit ? „Nu-i chiar așa 
de frig afară". E și acesta un 
răspuns la indemînă. Dar nu cel 
așteptat de vîrstnici și de țopiii 
locatarilor de aici. (E.S.)
• CINE-L CUNOAȘTE ȘI ȘTIE 

UNDE SE AFLĂ. Constantin lo- 
sub, de loc din județul Botoșani, 
cu domiciliul stabil tn Brad, stra
da Transilvaniei, bloc ȘA, ap. 
12, și-a părăsit locuința de la a- 
dresa de mal sus, fără să o pre
dea și lăsînd „cadou" asociației

de locatari nr. 6 Brad o datorie la 
taxele comune de '12 426 lei. Hă
lăduiește pe undeva prin județ, 
așa că dacă cineva il identifică 
este rugat să comunice la adresa: 
Asociația de locatari nr. 6, strada 
Libertății, nr. 8 A, telefon 651369 
Brad. (I.C.)
• IARĂȘI PĂMlNTUL? A 

venit la redacție dl Ion Bește
leau, din satul Bucium, comuna 
Orăștioara de Sus. Susținut de 
două eîrje, omul și-a spus neca
zul, pentru care spunea că nu 
trebuia să ajungă pînă la noi. 
Este vorba iarăși de pămint. In 
dteva cuvinte, pămîntul lui. care 
este mâi bun, a fost dat la altul, 
iar pe el l-au plasat pe pămîntul 
altuia. De atei, tot felul de povești 
și certuri. Omul nu vrea altceva

decît să i se dea pămîntul pe 
care l-a avut. (V.N.)
• HANDBAL FEMININ. Du

minică handbalistele devence au 
realizat o partidă de mare spec
tacol, învingîndu-le clar pe jucă
toarele de la Șuiorul Baia Mare: 
cu 28—20. Cel mai însemnat a- 
port la victorie l-au avut jucă
toarele Hamza, Dop, Catena,. De
ment și Buză. In ultima etapă a 
sezonului, devencele se vor de
plasa la Cisnădie. Cei interesați 
să facă deplasarea cu echipa se 
pot prezenta joi la sala sporturi
lor. între orele 11 și 13. (N.T.)

poate fi înțeles de un om 
Dîndu-și seama că există 
riscul găsirii cadavrului în 
acel loc, în noaptea Urmă
toare, sub pretextul că 
merg după cărbuni, cei 
doi se deplasează la Jiu, 
introduc cadavrul într- 
un sac și apoi îl aruncă 
în decantorul din apro
piere despre care știau că 
nu este curățat niciodată 
Din acel moment, Octavian 
va fi încet,, încet mîncat 
de șobolani... Vă lăsăm 
pe dumneavoastră să ju
decați, stimați cititori.

în funcție de mersul pro
cesului, vă vom aduce Ia 
cunoștință alte elemente le
gate de această tragedie a 
unui copil de doi ani.

I

LIBERII MEDEANU,
■ procuror criminalist, 

•VALENTIN NEAGU 1
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DE LUPTĂ ANTISIDA

SIDA
CE ÎNSEAMNĂ EA PENTRU TINERI 1

CE ESTE SIDA?
SIDA = Sindromul imuno-deficitar dobindit.

Este cauzată de un virus care distruge o parte I 
a sistemului imunitar al organismului. Ca ur
mare. acesta nu se mai poate apăra împotriva 
unor boli de care uri organism sănătos, în mod. 
normal, nu se poate îmbolnăvi.

ACESTE BOLI UCID!
SIDA se raspindește din ce în ce mai mult, 
SIDA este o boală incurabilă.
SIDA este o boală care poate fi evitată cu un minim 
de grijă. '

VA PUTEȚI ÎMBOLNĂVI DE SIDA î
— prin contact sexual fără prezervativ cu o persoană 
care are deja virusul;
— prin transfuzii de singe cu singe infectat;
— prin folosirea in comun a acelor și seringilor. 
NU UITAȚI:

SIDA poate afecta pe oricine ! —

S.C. COTURNIX IMPORT-EXPORT SRL *
vinde en gros, din stoc :
• Deodorante; Impuls, Axe, Denim, Re

xona, Sisth Sens, Body Mist, Brylorecm
• After shave: Axe, Denim, Gibbs, Sa- ] 

vane
• Creme de față : Pond’s, Fa, CD
• Creme de ras: Williams, Gibbs, Gil

lette
• Fixativ : Bristow S
• Pastă de dinți: Aquafresh, Norvea
• Aparate de ras : Gillette, Derby
• Șampon: Timotci (și balsam), Vosene 

(medicinal)
• Săpun : Lux, Palmolive, Riposta, Oana, 

Lămii
• Jucării China
• Produse cosmetice indigene,

la sediul din str. împăratul Traian, nr. 52, pro
gram : 9—18. Telefon 625064.

Inchiriem spațiu de depozitare. . (8961k

• te 
Ite'
I
i

S.C. „CORATRANS"- S.A. DEVA
Angajează prin concurs |
• 2 economiști pentru compartimentul!

■ fînanciar-contabil. |
Condiții: să fie absolvenți ai Facultății •

• #e Științe Economice — secția flnanțe-conta-| 
I bilitate, și să aibă vechime in mnncă de cel• 
j puțin ă ani.

|1992, la sediul societății din Deva. str. Horea, 
! nr. 12—14.
I
i.

I
I

I
Concursul va avea loc in data de 10 dec.»

J
r te

Informații suplimentare Ia compartimen-ț
! tul economic, telefon 95/612160, j

(1345)!
- I

*

NU VA PUTEȚI ÎMBOLNĂVI DE SIDA:

— strîngere de mină, a-— prin contact întimplător 
tingere, îmbrățișare ;
— donînd sînge :
— prin tuse sau strănut;
— folosind toalete, piscine, 
culițe ;
— folosind în comun cărți

Găurile in urechi și tatuajele vor fi făcute nu
mai cu ustensile perfect sterilizate. în orice caz; nu 
le faceți dumneavoastră singuri.

pahare, cești, cuțite, fur-

și ustensile de scris.

SIDA POATE FI EVITATA

i

ț 

faceți
*

S.C. SEVEN — *’INK 
filiala Hunedoara 

str. A. Ianeu, nr. 16, telefon nr. 712206 
Livrează en gros și en detail, pentru săr 

bătorile de iarnă, in orice cantitate:
• confecții, îmbrăcăminte China (jachete 

cu puf de pinguin)
•' îmbrăcăminte piele
• îmbrăcăminte copii
• răcoritoare la 1,5 1 și la doză
• țigări, ciocolată, biscuiți, Ness. (CEC'

— nu vă culcați la intîmplare cu oricine;
— asigurați-vă de fiecare dată, cind vreți să 
dragoste, să aveți la indemină un prezervativ ;
— prezervativul se poate rupe ; pentru a evita o ast
fel de situație folosiți o cremă, insă nu folosiți vase
lina deoarece aceasta dizolvă cauciucul;
— nu luați droguri, nu folosiți ace sau seringi in 1
comun. I

DE CE SA VA RISCATI VIATA FARA SENS? I 
NIMENI NU VA OBLIGA SA VA ÎMBOLNĂVIȚI! ’ 

GÎNDITI-VA !

ND. Vă rugăm să aveți amabilitatea să sprijiniți cu 
donații în bani lupta ANTISIDA și prin depunere 
de sume de bani în contul 61526000610 la 
Centrul de Medicina Preventivă Deva, jud. 
nedoara, pentru „Lupta ANTISIDA".

BCR 
Hu-

Medic Primar, 
Dr. TEODOR BADAU 

Centrul de Medicină Preventivă Deva 
Laboratorul de educație pentru sănătate

i

i
i
1

i
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AUTOMOBIL CLUBUL ROMÂN
Anunță membrii săi că începînd eu 27 XI 

1992 eliberează' „Cartea Verde” pentru 5, 10. 
15, 20, 30 de zile sau o perioadă mi lungă, pi- 
nă la un an, la birourile din DEVA, BRAD si 
PETROȘANI.

Prețuri avantajoase !
Informații la telefoanele: DEVA —■ 612822. 

BRAD — 651234, PETROȘANI — 342345.
/ (1363)

S.C. „INFOMIN” S.A. DEVA
(fost Centrul de informatică minieră Deva) 

Efectuează, la prețuri avantajoase, pe cal
culatoare de tip IBM-PC, lucrări de evidență 
contabilă pentru societățile comerciale eu capi
tal privat sau de stat.

Relații suplimentare se pot obține de la : 
telefon 095-613915, fax 095-614718. (1357)

i

VIAȚA GRAVITEAZĂ ÎN JURUL PROPRIETĂȚII
(Urmare din pag. 1)

privința distribuirii medi
camentelor sătenii au cu
vinte de mulțumire privind 
modul în care au ajuns 
la cei necăjiți; numărul de 
abonamente la „Cuvîntul 
liber" a crescut grație, noii 
factorițe poștale, dna Le- 
nuța Lungo ; comerțul s-a 
privatizat în proporție de 
30 la sută.

La școală și la grădiniță 
teracotele sînt neîncălzite. 
De ce ? Nu sînt lemne și 
nici interes pentru a le 
procura. Răcoare peste tot. 
Se încălzesc însă spiritele 
în jurul mult-controversatei 
probleme a pămîntului. Ca
dre didactice sau medicale, 
săteni ne vorbesc despre 
nemulțumirile legate de 
felul în care a fost îm
părțit pămîntul. Notăm: 
„Există unii de-a dreptul 
răi, care și-au luat pămînt 
cu forța. Spre exemplu. 
Faur Gh. și-a luat 10 ha, 
cu toate că. el nu 'avusese 
atît. Ce măsuri a luat pri
marul ? Este o situație re
voltătoare...** „Scandalul a 
fost aplanat anul trecut, 
făeîndu-se promisiuni că 
în acest an se va face o 
nouă reîmpărțire. Dar la 
nivelul comunei nu face

nimeni nimic. Inginerul O- 
colului Agricol Rapolt, dl 
Avram, ne ignoră”. „Gos
podarii particulari din Foit 
sînt nemulțumiți deoarece 
Asociația din Bobîlna îi 
ocolește. Fac lucrări doar 
unde le convine. Culmea 
este că șeful acesteia este 
locuitor al Foitului”. „Aș
teptăm ca primarul să „co
boare” în mijlocul nostru, 
să ne ajute cu ceea ce 
ne-a promis. Comisia de 
împărțire a pămîntului să 
fie schimbată, șă fie for
mată din persoane com
petenta. Să se treacă la 
reîmpărțirea pămîntului, 
așa cum a promis prima
rul în timpul campaniei 
electorale și după ale
geri".

Dacă dna prof. Sabina 
Frățilă avea un gînd fru
mos — „să reînviem acti
vitatea culturală, să adu
cem în scenă vechile obi
ceiuri folclorice", directo
rul Căminului Cultural, dl 
Ovidîti Iov, era mal scep
tic : „Simplu de spus, dar 
greu de făeut. Realizările 
spirituale sînt condiționate 
de cele materiale. Spre a 
fi atrași spre cultură, ar 
trebui ca așezămtatul de 
resort 4>ă ofere tineretului 
mai multe atracții dedt o 
fae prîvatizații în prezent 
Oricum, deocamdată spre

cele trei crișme par a se 
îndrepta mal murți pași 
dealt chiar spre Biserici**.

Nu-l scutim pe tînărul 
primar, di Octavian Ro
man, de cîteva răspunsuri 
legate de problemele oa
menilor. Ce ne răspunde ?: 
„Noi mai avem de puș ta 
posesie 15—20 la sută din 
suprafață, lntîmpinăm gre
utăți din cauza celor de ta 
OCOT. Am avut trei spe
cialiști în zonă și ni i-au 
luat. Oamenii au perfectă 
dreptate. Dorința mea a 
fost să schimbăm toată 
comisia și să trecem la 
reîmpărțire, dar n-am gă
sit înțelegere. Dl director 
Iordan n-a vrut să audă 
de așa ceva... Chiar dacă 
cineva se supără, să știți 
că, la rîndul nostru, nu 
stntem înțeleși și sprijiniți. 
Am vrut să fac un bine 
oamenilor. Aveam la Bo- 
bîina o rezervă de 49 de 
ha teren agricol, pe care 
intenționasem să-l dăm ta 
folosință fostului complex 
de vite (actuala S.C. Caria 
— n.n.). dar n-am fost în
țeleși. Societatea-a redus în 
prezent efectivul Ia minim 
și este pe cale de dispari
ție".

...De greutăți oamenii stat 
sătul. In acest an ta Ra
polt nu s-au adus nicio
dată butelii, zahărul și u- ••

leiul nu *-*u dat din mar
tie. Dac* saiariațU nave
tiști îți cumpăr* pUne de 
la oraș, bătetnil pensionari 
se descurcă foarte greu. 
Cu prețul actual al com
bustibilului. un transport 
pentru întregul sat cost* 
circa 7000 de lei. Opt dru
muri, lunar, 56 de mii de 
tel. Or, pensionarii nu pot 
acoperi această sumă.

ta privința promisiunilor 
făcute sătenilor primarul 
recunoaște ; „Am promis, 
dar nu că voi rezolva sin
gur problemele. Oamenii 
au foarte mari pretenții. 
Așteaptă mult de la noi, 
dar nu pun umărul. Nu 
ne acordă sprijin. Ar trebui 
să schimbăm aspectul uli
țelor, al drumurilor de ho
tar. Noi de bani nu dis
punem. Veniturile din im
pozite acoperă doar Jumă
tate din cheltuieli".

Dincolo de problemele 
edilîtar-gospodărețti, de 
viața social* și de sc 
de primenire a. sufletului 
ta discuții a revenit, ca un 
laitmotiv, pămîntul. în
treaga viață gravitează atei 
ta jurul proprietății. Oa
menii și-au pus speranțele 
in noua conducere admi
nistrativă a comunei, iar 
cei chemați să fac* ordine 
n-ar trebui să le nesoco
tească.

S.C. „CORATRANS" sX DEVA , 
I Angajează prin concurs doi paznici (băr-1 
I bați)pentru atelierul de întreținere.
a 
I te 
I __ .________________
! zare de la ultimul loc de muncă
* Concursul va avea loc în data de 7 XII| 
I 1992, la sediul societății, din -Deva, str. Horea, J 
î nr. 12—14. I

Informații suplimentare la compartimentul ■ 
| economic, telefon 95/612160, 612161. (1355) J

---------------------------------------------------------j 
te 
I 
te 

ANUNȚĂ--------------------------- |
De la data de 1 decembrie 1992, se pot e- J 

I* fectua convorbiri telefonice automate între I 
* România și localitățile din Republica Moldova, î 
* formind prefixul redat pe localități, in lista de j 
| mai jos, urmat de numărul de apel al postului | 
• telefonic chemat. j
| Tot în listă sînt redate, pe lingă prefixul I 
• localității, și numărul de apel al serviciilor de » 
I informații. J
î Tariful pentru aceste convorbiri este cel | 
I interurban, aplicat pentru zona a IlI-a de pe ! 

teritoriul României.
Denumirea localității

Condiții:
— virstă maximă 50 ani
—■ să posede cazier juridic și o caracteri-

te
lte'
I ” Ite.

I
*

I

te

DIRECȚIA DE TELECOMUNICAȚII 
' HUNEDOARA — DEVA

(1360) I
Nr. tefef. infor. «Prefix

1 L
! 2.

Anenii Noi 0 265 22222
Bălți 0 231 22222

11
• 4.

Bender 0 232 22322
Basarabiasca 0 267 22222

» 5. Briceni . 0 247 29222
î 6’
• 7.

V. Vodă 0 269 200
Vulcănești 0 253 22222

i 8- 
! 9;

Glodeni 0 249 22222
Grigoriopol 0 240 22222

1 10. DonduyenL 0 251
• 11.
112.

Dubăsari 0 245 32222
Dvochiia 0 252 22222

; 13.
1 14.

Edineți 0 246
Căinări 0 277 2222a

: 15.
J16..

Cahul 0 239 22222
Călărași 0 244 22222

|!7. 
!18.

Cantemir 0 273 22228
Camenca 0 266 22228

116. Căușeni 0 243 22222
! 20. Comrat 0 238 00111
|21. Criuleni 0 248 22222
: 22. Leova 0 263 22222
| 23. Sacsimovca 0 270 —
J24.
125.

Nisporeni 0 264 2S222
Ocnița 0 271 32222

: 26.
• 27.

Orhei 0 235 22222
Rașcani 0 276 22222

[28. 
’ 29.

Bezina 0 254 22222
Ribnîța 0 255 22222

30. Slobozia 0 257 22222
i 31. Soroea 0 230 2^2
•32.
1 33.

Streșeni 0 237 Ș@«22
Sinurgheia 0 262 SS322

. 34. 
>35.

Tiraspol 0 233 22222
Taracliia 0 274 22222

.36. 

.37.
Teienești 0 258 22222
Ungheni 0 236 2^22

| 38.
39.

Fălești 0 259 28892
Horești 0 250 21822

140. Șoldănești 0 272 ^22
• 41. Ștefan Vodă .0 237 2,^222
I<2. Hinghești 0 234 22222
:43. 
144.

C. Lunga 0 261 22222
Cimișlia 0 268 22222

i£ Ialoveni 0 268 22222
Rîșeani 0 256 22322
Chișinău 0 22 228022

Ite
Ite
I

Ite
Ite
I te 
I te
Ite
Ite
1*
Ite
Ite
Ite
I
Ite
I* 
te

I te
Ite
I
Ite
I te
I te
I te 
I te 
I .-te 
I te I■ 9
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1N preliminariile campionatului mondial de fotbal

CIPRU-ROMÂNIA 1-4
/

Așteptat cu un deosebit 
interes de ambele comba
tante, dar ți de adversarii 
noștri, ce vizează locul al 
doilea In grupa a IV-a 
a preliminariilor C.M. 
(Țara Galilor și Ceho
slovacia), meciul ce s-a 
desfășurat duminică pe 
terenul din Larnaca a dat 
cîștig de cauză României, 

recuperînd punctul pierdut 
acasă cu cehoslovacii, și 
aductnd unul în plus la 
adevăr. In jurul acestei 

partide s-a comentat foarte 
mult, presa de specialitate 
acordînd spații largi pre
gătirii naționalei noastre, 
intreținînd un larg interes 
in rindurile iubitorilor de 
fotbal din țara noastră 
față de întilnirea repre
zentativei României, cu 
cea a Ciprului.

Cum s-au desfășurat 
„ostilitățile" în teren ? 
Tricolorii au început des
tul de bine și in minutul 
4, Gică Popescu, care a 
jucat la mijloc, primește 
mingea după o lovitură 
liberă din preajma ca
reului de 16 m, și o 
șutează cu toată forța 
fn poartă : 1—0. Se părea 
că românii vor pune stă- 
pînire pe joc. dar n-a fost 

așa. Ciprioții nu numai 
că nu au cedat, dar au 
început să inițieze in
cursiuni periculoase la 
poarta lui Stelea. In cîmp 
nu ne mergea jocul, cîțiva 
jucători de-ai noștri ju- 
cînd slab. Noroc că în 
min. 37. la o fază în ca
reul gazdelor, Răducioiu 
reușește să înscrie din a- 
proQiere. Nu trec decît 
patru minute și, la o lovi
tură de la 11 metri, ci
prioții reușesc să reducă 
din handicap, 1—2.

Nici după pauză nu 
reușim să ne facem jocul, 
Otît de apreciat de mulți 
specialiști, ciprioții fiind 
mai rapizi și cu un joc 
mai direct pe poartă. Dar, 
în min. 78, Hagi își de

monstrează clasa, înscriind, 
cu un șut fulgerător, cel 
mai frumos gol al parti
dei : 1—3. Scorul final 
(1—4) l-a stabilit în min. 
87 Hanganu, tot la o

CLASAMENTUL

1. Belgia 5
2. România- 5
3- Țara Galilor 4
4. Ceho-Slovacia 3
5. Cipru 4 •
8. Feroe 5 

fază prelungită de atac a 
echipei -noastre in careul 
ciprioților.

Deși nivelul partidei a 
fost scăzut, departe de 
ceea ce au jucat băieții 
noștri în meciurile des
fășurate pînă. acum in 
preliminarii, scopul a fost 
atins, obținerea victoriei 
și deci cele 2 puncte care 
ne mențin în lupta pen
tru calificare. Cind re
prezentativa noastră a ju
cat bine, în. Belgia, me
ciul a fost pierdut, iar la 
București, cu cehoslova
cii, deși românii și-au 
creat numeroase ocazii de 
gol, au trebuit să se mul
țumească cu un egal,

ROMANIA a aliniat 
formația : Stelea, Dan Pe
trescu, MUiali, Belodedici, 
Dorinei Munteanu, . Gică 
Popescu, Lupescu, Dumi
trescu (Hanganu), Hagi, 
Lăcătuș, Răducioiu (Vlă- 
doiu).

GRUPEI a 4-a

5 0 0 9— 1 10
3 1 1 17— 4 7
2 0 2 8— 7
1 1 1 6— 3 3
1 0 3 3— 6 2
0 0 5 0—22 0

»

Campionatul Diviziei C la fotbal, 
faza județeană — juniori I
S-a încheiat și turul 

campionatului Diviziei C 
la fotbal, juniori I. Deci, 
campioană de toamnă este 
Constructorul Hunedoara 
(antrenor Mihai Șopterea- 
rtu), iar pe locul doi — 
Mureșul Deva (antrenori 
Iuliu Nagy și Ionel Stan
ca), iar pe următoarele 
două locuri, la egalitate 
de puncte, Metaloplastica 
Orăștie (antrenor A. Stoi
ca) și Aurul Brad (antre
nor Petrișor). In orice 
caz, lupta pentru primul 

CLASAMENTUL
1. Constructorul Huned. 15 11 1 3 42—19 23
2. Mureșul Deva 15 11 O 4 48—21 22
3. Metalop. Orăștie 15 10 1 4 44—20 21
4. Aurul Brad 15 9 3 3 31—20 21
5. Min. Șt. Vulcan 15 8 3 4 39—20 . 19
6. Minerul Ghelari 15 8 2 5 45—21 18
7. Victoria *90 Călan 15 8 1 6 44—26 1.7
8. Minerul Certej 15 8 0 7 44—32 16
9. C.F.R. Simeria 15 6 3 6 23—26 15

10. Haber Hațeg 15 6 2 7 28—29 14
11. Minerul Bărbăteni 15 6 1 8 34—47 13
12. Min. Vulcan Teliuc " 15 5 2 8 27—42 12
13. Minerul Aninoasa 15 4 3 8 23—44 11
14. Favior Orăștie 15 5 0 10 28—44 10
15. Parîngul Lonea 15 2 1 12 15—57 5
16. Metalul Crișcior 15 1 2 12 19—56 4

loc va continua cu a- 
ceeași ardoare și în retur, 
între primul loc și al pa
trulea existînd o diferență 
doar de două puncte. Pre
tendentele cele mai se
rioase la titlu sînt Con
structorul și Mureșul, unde 
de mulți ani conducerile 
cluburilor acordă o mare 
grijă pregătirii și for
mării în propria pepi
nieră a noii generații de 
fotbaliști. (Vasile Nemeș, 
colaborator).

AZI, PE STADIONUL 
CORVINUL

F.G. Corvinul Hunedoara, 
în colaborare cu Asociația 
județeană de fotbal, orga
nizează azi, miercuri, ora 
11, pe stadionul Corvinul, 
o întîlnire de fotbal dintre 
Corvinul și o selecționată a 
Diviziei C, formată dintre 
jucătorii remarcați ai tu
rului, printre care : Asaf- 
tei, Căpușan, Chira și 
Szidorak (Metaloplastica), 
Danicu, Tănasă, Neagu, 
(Mureșul Deva), Tiliban 1, 
Tiliban Iî, Berindei și Si- 
coe — Constructorul, Con
stantin (Certej), Mihăilescu 
(Haber Hațeg), Ocoiișan 
(Călan), Fartușnic și Cos- 
tea (C.F.R. Simeria).

Dintre aceștia, cîțiva' var 
putea juca din primăvară, 
la Corvinul.

REZULTATELE 
CONCURSULUI

PRONOSPORT 
DIN 29 XI 1992

Ancona — Cagliari 2
Atalanta — Udinese 1
Foggia — Pescara 1
Genoa — Torino 1
Inter — Brescia I
Juventus — Milan 2
Lazio — Roma X
Napoli — Fiorentina 1
Parma — Sampdoria 1
Bari — Cesena X
Luchesse — Ascoli X
Modena — Verona X
Piacenza — Cremonese 1 

Fond de cîștiguri : 
62 082 706 lei.

în sferturile Cupei

Corvinul,—Gloria Reșița 0-0
României la fotbal 

— faza județeană — 
MUREȘUL DEVA — CONSTRUCTORUL 

HUNEDOARA 5—6 (1—1)
De necrezut, dar meciul a fost 

cu adevărat nul, mai ales din punc
tul de vedere al gazdelor, care au 
fost de nerecunoscut după partida 
de sîmbăta trecută, tot pe teren 
propriu, confirmînd regula că nu 
sînt în stare să cîștige două me
ciuri consecutive pe teren pro
priu. Deși au început mai bine 
meciul, treptat, hunedorenii — 
dorind parcă să arate tot ce au mai 
slab, greșesc mereu pasele, plim- 
bind exageraț. balonul fără sâ-i 
dea drumul, pierzînd cu ușurință 
mingea,- ți la poartă caută numai 
poziții ideale de șut. Găbor, piesa 
cea mai importantă din angrena
jul Corvinului, a avut o zi slahă 
și atunci ce să mai spunem de

Bordeanu, E. Marian, Tița, Mi- 
trică ți alții, departe de. forma cu 
care ne-au obișnuit. Singurul care 
s-a zbătut cu mai mult folos a 
fost Bardae. în aceste condiții, 
oaspeții au inițiat mult mai multa 
ocazii periculoase la poarta lui 
loniță și nuțnai neșansa a făcut 
să nu plece de la Hunedoara cu 
două puncte.

£a sfîrșitul partidei, publicul, 
ața puțin cit a fost, ți-a manifes
tat nemulțumirea față de jocul 
slab al gazdelor și bineînțeles și 
pentru punctul pierdtit pe teren 
propriu. Fără să subscriem la a- 
titudinea unor spectatori, trebuie 
să remarcăm totuși că este drep
tul publicului de a cere echipei

să joace fotbal măcar la nivelul 
Diviziei A, dacă nu la cel al Di- 
vizieî Naționale, în care ar vrea 
echipa hunedoreană să promo
veze Căd din etapa a VIII-a, 
Corvinul i-a trecut pe suporterii 
săi prin, multe friguri! Sperăm și 
noi, alături de cei care iubesc fot
balul hunedorean, că inițiativa 
conducerii duhului de a aduce ur
gent un antrenor cu experiență la 
conducerea tehnică a echipei se va 
încheia chiar în această săptămînă. 
Și poate asistă la trialul județean 
de azi, pentru a întări cu adevărat 
echipa cu valori din județ. Pentru 
ca în primăvară Corvinul să poată 
lupta cu șanse sporite pentru 
promovare.

. clasamentul a 1
Rezultatele etapei din 28 noiembrie: Portul —

Chimia Rm. V. 5—2; Flacăra Moreni — C.S.M. Su
ceava 1—0; Unirea Focșani — Poli. Iași 1—0; Faur 
— Callatis 0—1; A.S.A. Tg. M. — CJ.R. Galați 1—1; 
Steaua Mizil — Autobuzul 3—0; F.C. Argeș — Glo
ria Buzău 2—2 ; Foresta — Unirea Slobozia 2—0 ;

CLASAMENTUL A 2

Ceahlăul P.N. — C.S. Olt T9 3—0.

1.
CLASAMENTUL

21CeahHul F.N. 18 9 3 4 35—16
2. Flacăra Moreni 16 9 2 5 23—16 20
3. Steaua Mizil 16 8 2 & 40—17 18
4. Portul Constanța 10 8 2 6 39—28 18
5. Unirea Focșani 16 7 4 5 22—15 18
6. A.S.A. Tg. Mureș 18 8 a 6 22—22 18
». Callatis Mangalia 16 8 2 6 20—17 18
8. CJFJL Galați 16 7 3 6 24—23 17
9. Gloria Buzău 16 7 2 T 35—29 16

10. FX. Argeș 16 6 4 6 25—20 16
ÎL F»lk Eași 16 7 1 8 20—23 15
12. Chimia Bm. V. 16 6 3 7 27—32 15
13. Foresta Fălticeni 16 6 3 7 15—20 15
14. CS.M. Suceava 16 6 3 7 15—24 15
15. Faur Buc. M 7 0 9 20—24 14
16. CE. OH *90 16 5 2 9 15—35 12
17. Autobuzul Buc. 18 5 1 10 23—30 11
M. Unirea Slobozia 16 4 3 9 16—32 11

Rezultatele etapei din 28 noiembrie: Metalul
Bocșa — Unirea A. I. 1—0 ; F.C. Corvinul — Gloria 
Reșița 0—0 ; Olimpia S.M. — Tractorul 3—2 ; U,T. 
Arad — Met Cugir 3—0; Metrom Brașov — Jiul 
Craiova 2—0 ; C.F.R. Timiș. — Armătura 1—0; F.C. 
Maramureș — C.F.R. Cluj 1—1 ; I.C.I.M. Bv. — 
F.C. Drobeta 1—0 ; F.C. Bihor — Jiul Petroșani 3—1.

CLASA M E N T U L
1. U.T. Arad 16 10 1 5 35—18 21
2. Metrom Brașov 16 8 4 4 18—12 20
3. F.C. Corvinul 16 7 4 5 27—14 18
A Jiul Petroșani 16 8 2 6 29—20 18
5. F.C. Maramureș 16 7 3 6 29—16 17
6. I.C.I.M. Brașov 16 7 3 6 22—18 17
7. Metalul Bocșa 16 8 1 7 23—26 17
8. F.C. Drobeta -16 7 2 7 17—15 16
9. Gloria Reșița 16 7 2 7 16—15 16

10. Unirea Alba Iulia 16 7 2 7 20—26 16
ÎL Jiul Craiova 16 8 0 8 19-26 16
12. Tractorul Brașov 16 6 3 7 26—25 15
13. F.C. Bihor 16 6 3 7 21—21 15
14. CJ.R. Timiș. 16 7 1 8 18—28 15
15. Olimpia S. M. 16 . 62 8 28—25 14
16. C.F.B. Cluj 16 5 3 8 24—36 13
17. Armătura Zalău ' 16 6 0 10 19—29 12
18. Metalurg. Cugir 16 5 2 9 21—42 12

Etapa viitoare (5 decembrie) — ultima a torului: 
Chimia Rm. Vîlcea — Flacăra Moreni; Gloria Buzău 
— Foresta; Unirea Slobozia — Portul; C.S.M. Su
ceava — Ceahlăul; Poli. Iași — A.S.A. Tg. Mureș; 
C.S. Olt TQ—Unirea Focșani; C.F.R. Galați — Faur; 
Callatis — Steaua Mizil; Autobuzul — F.C. Argeș.

Etapa viitoare (5 decembrie) — ultima a turului: 
Unirea A.I. — Corvinul ; C.F.R. Cluj — I.CJ.M. ; 
F.C Drobeta — Met. Bocșa ; Gloria Reșița — F.C. 
Bihor; Tractorul — Metrom; Jiul Petroșani — 
Olimpia S. M.; Jiul Craiova — U.T.A.; Met. Cugir 
— C.F.R. Timiș. ; Armătura — F.C. Maramureș.

Pe un timp rece, dar în
sorit, bun pentru fotbal, 
în fața unui stadion a- 
proape gol, s-a desfășurat 
partida dintre Mureșul 
Deva și Constructorul Hu
nedoara, contînd pentru 
sferturile din Cupa Ro
mâniei la fotbal — faza 
județeană. Dacă ’ au lipsit 
mulți dintre iubitorii fot
balului din Deva, la acest 
meci,.am remarcat prezen
ța hunedorenilor Petcu și 
Nicșa, a numeroși (foști) 
jucători ai Mureșului, ar
bitri și antrenori.

Ambele echipe au luat 
în serios acest meci, unii 
dintre combatanți. între-, 

,cînd uneori și limitele re
gulamentului, drept ur
mare a „plouat" cu carto
nașe galbene. De la înce
put, se vede preocuparea 
pentru construcția jocului 

pe atac a celor două echipe, 
ambele dorind victoria. în 
prima repriză, elevii lui 
Gălan (deși cu echipă in
completă) și-au creat, prin 
contraatacuri periculoase, 
cîteva acțiuni frumoase în 
careul gazdelor, găsite me
reu descoperite în apă
rare. Treptat însă, Mure
șul, cu cîțiva foarte tineri 
jucători, mută jocul tot 
mai mult în terenul hune
dorenilor, în timp ce în a- 
părare se regrupează cu 
mai multă repeziciune la 
contraatacurile hunedore
nilor.

Repriza a Il-a este do
minată de Mureșul, care a 
făcut un meci bun, însă 
a și ratat nepermis de mult. 
Echipa (deși la sfîrșit 
de tur) a dovedit o creștere* 
a forței de joc, evidențiind 
reale disponibilități pentru 
a redeveni ceea ce supor
terii deveni așteaptă de 
mai mult timp, o formație 
competitivă, care să atace

promovarea în Divizia B. 
în această-parte a jacului, 
Constructorul Hunedoara 
s-a apărat cu succes șl a 
avut și noroc cu tînârul 
portar Tiliban. I, care a 
scos, prin intervențiile sale, 
cjteva goluri. Totuși, <jeî 
care marchează primul gol 
sînt hunedorenii : în min. 
55 Stanca scapă pe un con
traatac, trece de foarte țî- 
nărul portar Rahoveanu Ie
șit în întîmpinare și to- 
scrie, 0—1. Nu trec decît 
trei minute și Rădos exe
cută magistral o lovitură 
liberă de la 16 m și ega
lează, 1—1. Scorul avea 
să rămînă egal pînă la 
pauză și apoi și în pre
lungiri. La executarea lo
viturilor de la 11 m, hu
nedorenii înscriu prin Ti
liban II, Gostian, Lăză- 
reanu, Zameș și Rus și ra
tează prin Stanca (bară), 
iar Rădos, Da teu, Tănasă 
și Cîrștoîu marchează pen
tru deveni, dar ratează prin 
Ardeleanu și Nacu.

Brigada de arbitri lean 
Faur (Brad) la centru șl 
I. Giurgiu, C. Dineș la 
linie, a condus formațiCe: 

MUREȘUL: Rahoveaiu, 
Ardeleanu, Tănasă, Cîrsto- 
iti, Nacu, Neagu, Gîț (3pă- 
taru), Petric (Macavei), 
Datcu, Rădos, Macuc. 
CONSTRUCTORUL: Tili
ban I, Toma, Oniga, Tili
ban II, Rus, Roșu, Stanca, 
Gostian, Lăzăreanu, Ma- 
nolaehe (Zameș), Postola- 
che (Bacali).

Slabă organizarea gazde
lor pentru acest joc da 
cupă în care au lipsit co
piii pentru mingi, iar în in
cinta terenului a intrat 
cine a vrut de la gazde, 
dar și de la oaspeți f

Pagină realizată de 
SABIN CERBU
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formații Deva, tel. 625246, 
seara. (4061

• VÎND grădină, str. Co- 
ziei. Relații 
628739.

• VÎND Dacia 1310, sta
re excepțională, preț con
venabil. Tel. 622705. (411)

• VÎND presă de ulei, 
betonieră, Dîncu Mic, nr. 
32. Informații suplimentare. 
Arad tel. 096/645283. (416)

• VÎND porc gras șî
motor Aro, nou. Tel. 618120, 
613398. (403)

• VÎND video Aiwa, nou.
Deva, tel. 61455Q. (418)

• VÎND armă vînătoare, 
calibrul 16 și Lada 1500 
(motor defect). . Șat Valea 
Sîngiorgiului, nr* 14, Gă- 
lan, familia Potroacă. (420)

• VÎND fîn în cantita
te mare.,Informații Deva,

"tel. 613880. (421)
• CUMPĂR valută vest

(mărci, dolari) și forinți. 
Deva, tel. 617218. (422)

-• VÎND apartament 4 
camere, ultracentral, sau 
schimb cu apartament 2 
camere. Tel. 615176, zilnic 
după ora 19. (423)

• VÎND Dacia 1100, sta
re bună, 85 000 .lei, nego
ciabil. Soiniuș, nr. 183,

’ - (424)
• VÎND apartament 4 

camere, decomandate, ul
tracentral. Tel. 615087.

(426.1
• VÎND televizor color

Goldstar, nou. Deva tel. 
624592. (428)

j____ t_____ * VINE televizor alb-
pomul de iarnă -într-o ga- negru (lămpi). Deva, tel. 
H ■■ ............... - ---- r.97'«a (429)

-----------------------

PUBLIC H ATI Deva, tel.
(409)

CONVOCĂRI
• FORUMUL DEMO

URAT GERMAN invită pe 
toți membrii săi din De
va și Simeria la ședința de 
alegeri ce. va avea loc la 
sediu, sîn 3 decembrie, ora 
17. (410)

ANIVERSĂRI
• PENTRU Bărtha Ro

zalia, care astăzi împlineș
te 65 de ani, soțul Miklos, 
copiii Rozaliă, Miki, gine
rele Aurel, nora Roszi, ne
poții Ovidiu, Iști și Julia 
ii urează viață îndelungată, 
sănătate, fericire !

VlNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

• VÎND casă bani 
meria. tei. 660354.

(419)

#—* — *—

• SOCIETATE CO
MERCIALĂ vinde ca
se de bani (seifuri). 
Prețuri avantajoase. 
Deva, telefoane 626746, 
625255

2 • S.C. AGREMENT TU
RISM SRL (LA JACKY), 
cu sediul în Deva, bdul 

’ 1 Decembrie,- nr. 18, tel. 
619320, fax 619320, oferă 
doritorilor pachete pentru

mă diversificată, la pre 
țuri avantajoase. Aștep
tăm comenzile dumnea
voastră I (67)

• VÎND mașină de spă
lat Automatic, germană. 
Tel. 619375. (383)

• VÎND loc de casă cu
anexă construită, abriht, 
tirolit, ștanță, forjă, tra- 
fo-sudură, motoare elec
trice circular. Tel. 614720. 
618169. (387)

• VÎND Audi 80. Deva,
tel. 618390. 612388. (401)

• CUMPĂR’ apartament 
sau preiau contract. In-

627361.
• VÎND casă cu etaj și

gpădină în Mînerău. Re 
lății la tel. 619299. (431)

• VÎND Dacia 1300. Tel. .
(>25870. (433)

• VÎND mașini de scris 
pentru birou și portabilă 
și video nou. Tel. 614789. 

(434;
• VÎND mașină spălat, 

Automatic, sigilată. _ 
629543, după ora 20.

(9961)
• VÎND ladă frigorifică 

5 sertare și aragaz cu 2

Deva

Y
S.C. „ARDELEAN" SRL DEVA l

VIILE NOI j
a) Vinde în două rate : i

< • mașini de spălat . t
- ■ • ■ mașini de cusut • - f )

• aragaze ’
O televizoare alb-negru (44 cm — Silver- ț 

Star)
b) Vinde si următoarele produse :

»

ochiuri. Telefon 620246, 
Deva, după ora 19.

(9960) 
' OFERTE 

DE SERVICII
• CĂUTĂM brutar, 

câtor, modelator,
co- 

cător, modelator, minim 
trei ani vechime, condiții 
de plată avantajoase. Tel. 
6219530, 623510. (10945)
• ANGAJAM femeia pen

tru menaj. Informații — 
tel. 611258, după ora 18.

(381)
• AGENȚIA DE TU

RISM EURO FRIENDS ’90 
organizează excursii în Un
garia, în perioada 9—12 
decembrie 1992, preț 4500 
lei, și în Turcia în 16—21 
decembrie, preț 9500 Iei. 
Informații Deva, tel. 621840.

(414/415)
• CHEI pentru autove

hicule import și indigene, 
toate tipurile, confecțio
nez. Tel. 614431. (425)

• INCOTA ATLAS REI-
SEN efectuează transport 
persoane și pachete pe ru
ta Sibiu — Deva — Pra- 
ga — Ntirnberg — Heil
bronn — Stuttgart, 9, 16,
decembrie. înscrieri, infor
mații la telefon 618882, o- 
rele 16—21. (427) •

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB 2 .apartamen
te a două camere, confort 
I, ultracentral și Dacia, 
ctt apartament 4 camere. 
Deva tel. 622602, după ora 
20.

mele Lădariu Laurențiu. Se 
declară nulă.

• PIERDU» legitimație 
veteran de război, pa nu
mele Sîntîmbreanu Ioan. 
Se declară nulă.

• PIERDU® legitimație 
de handicapau pe numele 
Sama Gheorghe Sorin. 0 
declar nulă.

• PIERDU® chei șî tele
comandă autoturism Re
nault Eagle Ghicago — In
diana. Tel. 621776 sau 
092/159458, recompensă. (7)

DIVERSE
GU autorizația 7410/ 15. 

09. 1992, emisă de Consi
liul Județean Hunedoara, 
s-a deschis activitatea in
dependentă, reprezentată 
prin Gavriș Elena, str. 6ar- 
pațî, nr. 6/G/ll, avînd ca 
obiect de activitate comer
cializare produse alimenta
ră, floricele porumb. (435)

DECESE

I

(366)
ÎNCHIRIERI

ÎNCHIRIEZ garaj pen- 
activități comerciale.

nr.

• SOȚIA Maria, fii
ca Angelica, ginerele 
Dorin .nepoții Daniel 

- și Dorina anunță cu 
inimile zdrobite de du
rere moartea fulge
rătoare a dragului lor 
LUPAȘ ROMUtUS
Înmormîntarea — 

miercuri, 2 decembrie, 
la cimitirul din Chiș- 

cădaga. Nu te vom uita 
niciodată I (9962)

• DEPLÎNGEM moar
tea cumnatului nostru 

ROMULUS, 
și sîntem alături de 
cei greu încercați prin 
dispariția sa. Nicu și 
Cornelia Mihăeș.

(9962)

I* 
I 

W V -V ILW » W _ *
In conformitate ctt H.G. 412/1992, începindl 

data de 1. 12. 1992, se modifică tarifele pen- î 
tru serviciile de telecomunicații determinate de j 
prețurile la materii prime, materiale, piese dej 
schimb, a energiei electrice și a transporturilor. * 

Tarifele pentru serviciile de telefonie, te-i 
legrafie și radioțicare se majorează în medie cu’ 
78 la sută și variază în funcție de categoria de| 
prestații. ’• j

Tarifele pentru comunicațiile internaționale | 
se majorează în medie cu 65 la șută și variază» 
în funcție de zonele internaționale.

Tarifele pentru convorbiri telefonice locale ț 
de la posturi publice rămîn nemodificate.

S-a menținut reducerea cu 50 la sută a ta-1 
rifului pentru convorbiri telefonice interurbane! 
în zilele de duminică și sărbători legale, pre- | 
cum și în perioada de luni pină sîmbătă între * 
orele 18—06.

Principalele tarife se prezintă astfel: 
ABONAMENTE TELEFONICE * 
AUTOMATE :
— pe linie individuală

persoane fizice 
persoane juridice

— pe linie comună
(abonați cuplați) 

persoane fizice 
persoane juridice

DIRECȚIA DE TELECOMUNICAȚII 
HUNEDOARA — DEVA 

OOMUNlâĂ

cu

I*
ÎN REȚELEI

w

I 
lei i 
Iei ’

I 
leij 
leij 

w
I*

leij 
leij 

lei! 

lei |
* 

distanță și du- |

5 impulsuri minut«

250 
1000

150
600 

ABONAMENTE TELEFONICE ÎN REȚELE 
MANUALE: 
—• pe linie individuală

persoane fizice 
persoane juridice

— pe linie comună 
(abonați cuplați) 

persoane fizice 
persbane juridice 

IMPULSUL = 3,50 lei 
Impulsurile sînt determinate de 
rată.
Zona I pină la 100 km

300 
1200

tru
Deva. str. Emineseu,
15. (396)
• OFER 1500—2000 mărci

pentru cedare contract a- 
partament 2 camere. Deva, 
tel. C15407. (413)

PIERDERI
• PIERDUT cîine lup,

răspunde la numele „Lord1', 
găsitorului recompensă. Tel. 
acasă 625135, 616190 servi
ciu. (417)

• PIERDUT legitimație 
veteran de război, pe nu*

l Organizează licitație pentru vinzarea ma-» 
j terialelor de construcție recuperabile prin/din 4 
î demolarea unor clădiri, astfel *
1 ‘

1 'I*
I
k tate la sediul societății din Mintia.
J la telefon 615999.

• CUMNAȚII Ana 
.ți Nicola# Male, nepo
ții Emil și Garmelita 
regretă, dispariția celui 
care a fost
LUPAȘ ROMULUS 

și-l vor păstra veșnic 
în amintirea lor. (9962)

S.C. „AGROMICIA" S.A. VEȚEL 
(FOSTA I.A.S. MINTIA)

150
600

i
I Zona II pină la 101—200 km = 8 impulsuri j 
J minut !
I

I
j TARE:
J — în interior
| persoane fizice

persoane juridice
| — in exterior
’ persoane fizice
| persoane juridice
1 SERVICE LA APARATE PROPRIETATE A- ' 
I BONAT EM 72 si EM 90 ABONAMENT LU- | 
J NAR: j

persoane fizice 35 lei I
persoane juridice 60 lei J

CONVORBIRI TELEFONICE MANUALE IN- | 
TERURBANE OBIȘNUITE :
Zona I 18 lei/minut întreg — 9 Iei/ minut I 

redus -
Zona II 28 lei/minut întreg

redus
Zona III 36 lei/minut întreg — 18 lei/minut 

redus
Se precizează ca durata minimă de convor

bire manuală este de 3 minute.
ABONAMENT DE RADIOFICARE TRIMES
TRIAL :

persoane fizice 60 lei
persoane juridice 100 lei 1
Informații asupra tarifelor taturor catego- j 

riiior dc prestații telefonie, telegrafie și ra- I 
dioficare se pot obține la oficiile comerciale, j 
municipale și urbane din județ. (1367) J

S.C. „SARMISMOB" S.A. DEVA
Cu sediul in Deva, str. C.A. Rosetti, nr. 8 (

Zona III peste 200 km =■ 10 impulsuri minut* 
INSTALĂRI POSTURI TELEFONICE; î
— persoane fizice = 6500 Iei ;
— persoane juridice = 10000 lei
INSTALĂRI LINII TELEFONICE SUPLIMEN-1 ----

teI
800 lei J 

1500 lei J 
i 

1800 loi! 
3700 leij

î 
sîmbătă, 5 decembrie, ora 10 — clădiri* 
locuințe și atelier lâ ferma de ovinei .. 
Mesteacăn; ț
duminică, 6 decembrie,’ ora 10, — clă-» 
diri depozit la ferma de vaci din Lă-f 
pușnic. . • • j

Documentațiile de evaluare pot fi consul-f 
Informații» 

(1261)1
.- .---  *

CONSILIUL LOCAL BRAD }
Anunță scoaterea la licitație, în vederea în- f 

chirierii, a terenului Obor, situat în Brad, str. * 
Obor, nr. 5, pentru desfășurarea activităților dej 
vînzare de cereale și animale. f

Licitația are loc Ia data de 22 decembrie ( 
1992, în conformitate cu prevederile H.G. nr. * 
1228/1992 și H.G. 140/1991. *

Relații suplimentare și înscrieri se vor face j 
la Consiliul Local Brad, camera 23, telefon 095/ f 
650880. ’ (1366)|

------------------------------------------------------------------ t
S.C. ROMAG-COM S.R.L. DEVA

Vă invită să petreceți momente plăcute, în-î

f.4 I J
I
4
Y
4
J
Y

congelatoare 
frigidere 
combine frigorifice 
răcitor 
articole uz casnic

. detergenți 
zahăr și alte produse i

c) Cumpără apartament la parter, zonă centrală.' 
Informații și oferte se primesc la magazi- ’ 

nul din Deva, cartierul Viile Noi, tel. 618879.1 
(9152) | 

__ ____ ______________ ’ T i

CONSILIUL NATIONAL AL (
TREPRINDERILOR PRIVATE MICI SI ( 

MIJLOCII DIN ROMÂNIA /

I -k *

*
I 

4» 
I 
* 
J 
w 
I 
k 
I 
n

4 I 
î 
î * 
l 
I* 
I 
k 

l
| --------- ,-----------
I VANIA", recent redeschis
I Ardealul S.A. Deva —, t___  ____ . „.
î un bogat sortiment de produse culinare, bău- 
î turi alese, muzică si dans.
•k ’
li De asemenea, organizează la cerere mese
I festive, nunți, botezuri etc. 
î Informații la telefon : 612518.

14 lei/minut |

I
I
•»

I
*1

I*J
4

(C.N.I.P.M.M.R.) 
Organizează miercuri, 9 decembrie 

ora 17, în Deva, str. 1 Decembrie, nr. 30, etaj I ) 
(clădirea in care are sediul si Direcția Generală | 
a Finanțelor), o CONSFĂTUIRE PE TEME OR- 
GANIZATORICE -ț— la care sînt invitați să par- | 
ticipe agenții economici cu capital privat — ( 
(persoane fizice, asociații familiale, societăți co- i 
merciale — inclusiv agricole, orice alte asocia- | 
ții si organizații cu caracter privat interesate).) 

(CEC) j

1992

tre orele 12—02, la Restaurantul „TRANSIL-ÎV T * « w' A « * A W ^*4— aparținînd S.C. 
—, unde. zilnic veți găsi

Angajează sudori ,inclusiv absolvenți de 
școală profesională, promoția 1992, si tîmplari I 
bărbați. (1362). ,
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